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• Milí mladí přátelé,
podobná setkání, jako je toto v Táboře, mají jedno společné. Zpravidla nažhaví!
Tedy v tom pozitivním slova smyslu, jak doufáme (nadchnou, povzbudí, inspirují…). Bývá tomu tak i s hudbou. Proto jsme pro vás připravili tento jednoduchý
zpěvník a pevně věříme, že se vám nebude hodit jen na setkání, ale také po
návratu do vašich farností. Může se totiž docela dobře stát, že se vám nejedna
písnička, kterou jste dosud neznali, zalíbí a rádi se ji naučíte, abyste ji pak mohli
hrát v kostele na bohoslužbách nebo ve společenství.
Přejeme hodně dobré muziky a (nejen hudebních) zážitků s Duchem Svatým!
Váš hudební tým!
• Ahoj Člověče!
Až tyhle řádky budeš číst, budou už všechny přípravy za námi. Stejně jako pro
Tebe i pro nás v tuto chvíli začíná dlouho očekávané setkání. Setkání s lidmi,
setkání s Bohem. Moc bychom si přáli, aby hudba, kterou od nás uslyšíš a kterou
také chceme společně s Tebou vytvářet, postaví mosty mezi námi navzájem i mezi
námi a Nejvyšším.
Za celou SBMku
Štěpán Policer
• Tož čautě děcka!
Toto je zpjevňyk kdyby to kdosyk nevěděl. A našim velkym Credencovym přaňym
je, aby zme všickni vylezly z teho našeho kredenca, kde cely rok dřepyme, pořadně se nadechly a zplndla hrndla chvalily Pana Boha nad nama, kery nam nadělyl
všecky darečky do našeho žyvota. Povym vam, že rad poslucha ty naše hyty, bo
řykal, že kdo zpyva, tak ho dvakrat chvaly :o)
Lidi z Credenca

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;
tlučte, a bude vám otevřeno.

Lukáš 11,9 (převzato z CEP)
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Vo co tady de?
Zpěvník má 3 části. V první jsou písně pouze textově, protože notový zápis lze
snadno dohledat v běžných zpěvnících. Pod každým názvem je odkaz na příslušný
zdroj. Zkratky znamenají následující:
HS - I. (II.,III.) = zpěvník Hosana - první díl (druhý díl, třetí díl), dále je tam číslo,
které má píseň ve zpěvníku Hosana
© Taizé = písně komunity z Taizé. Před touto značkou je vždy uveden původní
nepřeložený název písně. Najdete je ve zpěvnících z Taizé nebo na www.taize.fr
Ve druhé části jsou písně s textem i akordovými značkami. Jsou to především
upravené písně z kancionálu. V poznámce pod názvem je tedy číslo, pod kterým
je ve zpěvníku najdete.
KNC = kancionál
Ve třetí části jsou písně, které hned tak neseženete. Jsou tam se vším všudy. Noty
i text. Konečná hudební úprava a aranžmá pak záleží jen a jen na vás! :-)
Na konci zpěvníku ještě najdete několik užitečných informací, které by se vám
mohly hodit. Ti, kteří se zajímají o hudbu, jistě uvítají odkazy na stránky o křesťanských kapelách, festivalech apod. A pro vás, kteří si hudbu raději vytváříte
sami, je tam pár odkazů na stránky, kde je možné sehnat různé hudební materiály
(noty, akordy, texty)
Pozn. Výčet autorů písní není úplný. Je uveden pouze tam, kde byl autor znám.
Prosíme všechny ostatní autory textu nebo hudby, aby se nám přihlásili.
Děkujeme.
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Texty
Abba Otče

1.

© Jacek Sykulsky, verze z r. 1991, noty a akordy HS I. (1)
1. Nás volíš si dnes, ó Pane,ze všech stran vedeš nás k sobě.
Když Kristus bratrem se stane, on naučí nás volat k tobě.
Ref.: /: Abba, Otče, Abba, Otče! :/
2. Církev je stromem života, ve věčnost kořeny vrůstá,
celého světa cizota pro nás nikdy nebude pustá.
3. Bůh velký života Dárce ze smrti nás vysvobodil,
učinil z nás svoje stádce, když za děti své nás vyvolil.
4. Bratři a sestry jsme všichni, jedna jsme velká rodina.
Svým srdcem k té pravdě přilni, teď nastává její hodina.

Adoramus Te Christe

2.
© Taizé

Adoramus te Christe, benedicimus Tibi,
/: quia per crucem tuam redemisti mundum. :/

Ave Maria, Pán buď s tebou

3.

© Miloš Rejchert, HS I. (11)
1. Ave Maria, Pán buď s Tebou. Ave, Bůh má Tě rád.
Tobě nebude dítě kletbou, dívko, přestaň se bát.
Ref.: Služebnice svého Pána, požehnaná. Ave, ave, ave Maria.
2. Tebe národy chválit budou, Bůh Ti výsadu dal.
Přijal na milost dívku chudou, z Tebe zrodí se král.

Za všech okolností děkujte,
neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.
1. Tesalonickým 5,18 (převzato z CEP)
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4.

Bless the Lord

© Taizé, HS II. (603)
Bless the Lord my soul and bless his holy name.
Bless the Lord my soul, he leads me into life.

5.

Bojujte dál

HS I. (21)
Ref.: /: Bojujte, bojujte dál.:/
Pohleďte jen, v dálce svítá, pohleďte jen, den nás vítá,bojujte, bojujte dál.
1. Zpříma choďte, pozdvihněte hlavu, i když pro vás vavřín neroste.
Nechte mocným moc a slavným slávu, o jejich se přízeň neproste.
2. Kdo se ani zlatem koupit nedá, nemlčí a s proudem nepluje,
spravedlnost kdo ve světě hledá, v jedné řadě s námi bojuje.
3. K útěku-li z boje chytrost radí, holubičí mějte prostotu,
opatrní buďte jako hadi, nezběhněte z cesty k životu.

6.

Boží Beránku

HS II. (20)
/:Boží Beránku, jen Tobě patří čest.:/
Tvá velebnost a moc naplní celý svět, když Ty usedneš na svůj trůn.
A národy se Tobě vděčně pokloní, jsi sluncem spravedlnosti.

7.

De Noche Iremos

© Taizé, HS II. (605)
De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
/: sólo la sed nos alumbra. :/
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Hosana

8.
© Carl Tuttle, HS I. (66)

1. /:Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/
Ref.: Jméno slavíme tvé, chválí tě srdce mé,
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi.
2. /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi. :/

Hospodin je můj pastýř

9.
HS II. (65)

/: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.:/
/: Má duše Pána velebí,:/ můj Bůh je spása má.

Chci, Pane, chválit tě

10.
HS II. (71)

1. /: Chci, Pane, chválit tě den ode dne víc.:/
Chci hledat tvoji tvář a poznávat milost tvou,
chci Pane chválit tě.
R.: Ptáci v oblacích tobě zpívají,
stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, své ruce pozvednout k oslavě tvé.
2. Chci tebe více znát …
3. Chci k tobě lásku mít …
4. Jen tobě sloužit chci …

Blaze tichým,
neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Matouš 5,5 (převzato z CEP)
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11.

Chvalte služebníci

HS I. (72)
/:Chvalte, služebníci, chvalte Hospodina, jeho jméno, haleluja.:/
1. Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své.
2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své.
3. Tam děti tvé tančí radostí, o jménu tvém zpívají.
4. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión.
5. Bůh otvírá stále náruč svou, on přichází k těm, kdo hledají.
6. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém

12.

Chleba a víno neseme

© Petr Eben, HS I. (473)
R.: Chleba a víno neseme, přijmi ty dary, prosíme.
1. Mám prázdné ruce, Pane, že skutkem jsem je nenaplnil,
mám těžké nohy, Pane, bližnímu jsem se nepřiblížil.
2. Mám němá ústa, Pane, vždyť soucit svůj jsem odepřel,
jsem uzavřený, Pane, dej, abych všem se otevřel.
3. Mám v sobě bolest, Pane, že tolik věcí zranilo,
mám také touhu, Pane, aby tě srdce poznalo.

13.

Je krásné být Božím dítětem

© Hana Svobodová, HS II. (87)
1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít
On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít.
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R.: A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své,
jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné,
kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá,
k němu se navracím, vždyť jen on mé srdce zná, srdce zná.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s ním jen stoupat k nebi výš,
je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš.

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen 14.
HS I. (86)
1. Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen, Ježíš, slyší hlas můj každý den,
ó Ježíš mne v mém pádu pozvedá, ó Ježíš krásné jméno má.
2. Ježíš, chválu vzdává srdce mé, Ježíš, stále stejný včera dnes.
Ó Ježíš, zemřel též za hříchy mé, ó Ježíš, nejkrásnější z jmen.
3.Ježíš, přijde brzy jako Král, Ježíš přines lásku na zem k nám.
Ó Ježíš, jemu chválu zazpívám, ó Ježíš, krásné jméno má.

Každý den

15.
El Senyor © Taizé, HS I. (612)

Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán.
On se stal mým spasením, /:když kráčím s ním, nemusím se bát.:/

Klečím tu, Pane, před tebou

16.
HS I. (104)

Klečím tu, Pane, před Tebou a vím, že nejsem vůbec nic,
klečím tu, Pane, před Tebou a vím, že všechno mé jsi Ty.

Hospodin je vyvýšen nad všemi národy,
nad nebesa strmí jeho sláva.

Žalm 113,4 (převzato z CEP)
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17.

Laudate Dominum

© Taizé, HS II. (608)
/:Laudate Dominum :/ omnes gentes, aleluia.

18.

Maria (Máš v duši píseň)

© Josef Hrubý, HS I. (131)
1. Máš v duši píseň andělských zvonů, máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží, máš v sobě naději pro ty, kdo se souží.
Ref.: /:Maria, s tebou Maria, království lásky se otvírá.:/
2. Máš v duši příslib nebeského štěstí, máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,
máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě hledají, máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě volají.
3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa, žehnej každé písni, ve strunách mých
zůstaň, kytice veršů nejkrásnějších květů, patří tobě Maria, Božímu světu.

19.

Můj Bůh je můj štít

HS II. (143)
1. Můj Bůh je můj štít, je mou písní.
Já vím, On mi odpoví a mocí svého jména vysvobodí.
Ref.: Chci žít ve stínu křídel tvých,spěchám do stínu křídel tvých,
smím žít ve stínu křídel tvých.
2. /: Teď smím jít v pokoji dál, vím, že jsi mi blízko, haleluja. :/

20.

Nada te turbe

© Taizé, HS II. (609)
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.
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Nám, Pane, dal jsi slovo své

21.

HS I. (421)
Ref.: Nám, Pane, dal jsi Slovo své, Ducha svého dej nám též.
Ať Tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám též.
1. Zůstaň, Pane, s námi všechny dny až na věky, Ducha svého dej nám též.
Ty jsi cesta, ty jsi život pro nás, pro bratry, Ducha svého dej nám též.
2. Všechny moci světa, když nás Pane týrají, Ducha svého …,
Ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha … .
3. Stále znovu zpívám, Pane, dej nám Ducha též, Ducha … ,
který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha … .

Naplňuj mne Duchem svým

22.
HS I. (156)

/: Naplňuj mne Duchem svým,:/ nechci být prázdný džbán, plň mne Ty, Pane sám.
/: Naplňuj mne Duchem svým,:/ prosím Tě naplň mne, ať Duchem přetékám.

23.

Nyní pokloňme se

HS II. (162)
/:Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším Stvořitelem.:/
Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvin jeho, stádem, jež on sám vodí,
rukou svou Bůh nás vodí.

O Christe Domine Jesu

24.
© Taizé, HS I. (620)

O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu.

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem,
lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Žalm 33,12 (převzato z CEP)
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25.

Oh happy day
Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, oh when he washed,
when Jesus washed, he washed my sins away!
He taught me how to watch and ﬁght and pray |: ﬁght and pray :|
and He‘ll rejoice in things we say |: things we say :|
Oh happy day, Oh happy day ...

26.

Otevřte brány Vykupiteli

HS I. (178)
Ref.: Nebojte se, otevřete brány srdce svého Kristu Ježíši.
Vždyť on zná, všechny vás rád má, záchranu dá on vám v nouzi nejvyšší.
1. Zoufalství nás učí, otevřete brány Vykupiteli!
Žijem s prázdnou duší … Boží hlas nás ruší … Lidé však jsou hluší …
2. Málo je nám jasné … Máme ruce prázdné …
Kde to všechno vázne… A co až to začne …
3. Boží hlas nás hledá … Pokoje nám nedá …
Tak kdo ještě čeká … Jde o život světa …

Přijď, Pane, do našich srdcí

27.
HS II. (214)

Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí, přijď, ó Pane, přijď mezi nás.
Přijď, ó Pane, přijď do našich srdcí a rozsviť světlo svojí lásky v nás.

10

be.indd 10

3.7.2007 12:34:12

Texty
Přijmi, Pane, z našich polí

28.

© Bohuslav Fliedr, HS I. (468)
1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb. Přijmi, Pane, z našich vinic víno,
z našich polí chléb, z našich vinic víno, chléb a víno, spásy znamení.
Přijmi, Pane, ze svých polí chléb. Přijmi, Pane, ze svých vinic víno,
ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, ať nás svojí mocí promění.
Ref.: /: Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.
V plodech dojdou štěstí, kdo jsou tvoje ratolesti.:/
2. Díky za krev za nás prolitou, díky za tvou oběť, Pane, díky,
vždyť jen pro tvůj kříž, jsme ti, Bože, blíž, díky, že nám sebe nabízíš.
Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli Otce svého,
z lidí že tvůj čin sejmul tíhu vin, každý člověk je teď Boží syn.
3. = 1.

Shlédni dnes, prosíme

29.

HS I. (228) (text J. Suchár)
1. Shlédni dnes, prosíme, Pane náš, na dary, které neseme ti.
Nemáme nic, jen to, co Ty nám dáš, to z lásky v oběť dáváme ti.
2. Na chléb a víno, lásku a bolest, srdce i vůli – ať vše je tvé.
V naději sílu a v tebe víru, co dal jsi nám každému – ať vše je tvé.
3. Modlitby moje, čas, který zbývá, úsměv i slzy – ať vše je tvé.
Vítězství nad zlem, nad sebou samým, nad pýchou svou zpívám – ať vše je tvé.
4. = 1.

Slunce Kristovy lásky

30.
HS I. (234)

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň svatého Ducha ať zapálí nás.
Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se jeho milost oslavovat má.
Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho, on sám bude jednat.
Žalm 37,5 (převzato z CEP)
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31.

Spiritus Jesu Christi

© Taizé
Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, /: conﬁrmet cor tuum. :/

32.

Surrexit Christus

© Taizé, HS I. (625)
Ó, surrexit Christus, aleluja! Ó, cantate Domino, aleluia!

33.

Svorni jsme

HS I. (247)
1. /: Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán,:/
s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
Ref.: Poznají nás po lásce, křesťany, křesťany, ano, po lásce poznají křesťany.
2. /: Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem. :/
Společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem.
3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází,
každý chval Syna jeho, v němž vše smysl nachází,
a každý chval dar Ducha, jenž svornost předchází.

Tobě patří chvála

34.
HS II. (260)

Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán!
/: Vždyť ty jsi Pán, ty jediný, ty jsi král, ty jsi tolik nádherný,
celý svět se ti klaní. :/
Neboť tvé je království, moc i sláva navěky, v tvém jménu je síla, ty jsi alfa, omega, ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce můj.
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35.

Veni Creator Spiritus

© Taizé
Veni Creator Spiritus.

36.

Veni Sancte Spiritus

© Taizé
Veni Sancte Spiritus.

Vzdejme Pánu díky

37.

© Bohuslav Fliedr, HS I. (275)
Ref.: Svý kroky rozezpívej (3x), chválama rozezpívej (3x).
1.
/:
/:
/:

/:Vzdejme Pánu díky:/ /: za vše, co nám dává:/,
za vše, co nám bere:/,/: patří Pánu sláva:/.
Vzdejme Pánu díky:/,/: že se stará, aby:/ /:nepropadli smrti:/
jeho lidé slabí:/.

2. /: Vzdejme Pánu díky:/, /: novou cestu klestí:/, /: v době, která zná jen:/ /:
pomíjivé štěstí:/. /:Vzdejme Pánu díky:/, /:křížem přišel říci:/, /:já jsem cesta,
pravda:/ /:osvobozující:/.
3. /:Vzdejme Pánu díky:/, /:zdroji pravé spásy:/, /:doutnající oheň:/ /:lásku
neuhasí:/. /:Vzdejme Pánu díky:/ /:jako děti Boží:/, /:že v člověku láska:/ /:
lásku stále množí:/.
4. /:Vzdejme Pánu díky:/, /:burcuje svým slovem:/,
/:Starej svět už umřel:/, /:my žijeme v novém:/.
/:Vzdejme Pánu díky:/, /:mění dávné řády:/, /:Bůh už není v dálce:/,
/:Kristus žije tady:/.

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha,
ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy.
1. list Janův 4,10 (převzato z CEP)
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38.

Vzývám a slavím Tvé jméno

HS II. (301)
/:Vzývám a slavím Tvé jméno za Tvou velkou lásku, jíž darovals nám.:/
/:Ty slíbils, že se k nám zas vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou.:/

We are one body

39.
HS II. (295)

(Všichni jsme jedno tělo)

R: We are one body the body of Christ
And we do not stand alone
We are one body the body of Christ
And he came that we might have life.
1. /:When you eat my body and you drink my blood
I will live in you and you will live in my love:/
2. /:At the name of Jesus every knee shall bend
Jesus is the Lord and he will come again.:/

40.
HS II. (323)

Žalm 8

Ref.: Hospodine Pane náš, jak důstojné je jméno tvé.
Z úst maličkých mocně dokazuješ síly své protivníkům.
1. Já když spatřuji nebesa tvá, měsíc a hvězdy,
vzdávám ti chválu a říkám: „Co je člověk, že jej máš tak rád?“
2. Ty jsi pánů Pán, ty jsi králů Král, ó Pane, Otče můj.
Vzdává ti mé srdce chválu za všechna dobrodiní tvá,
jež jsi učinil nám lidem všem, že jsi nezatratil nás.
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Anděle Boží

41.

© Šteyer, KNC (890); hud. úprava Credenc
C

Ami

Dmi7 G C

Emi

Ami7

Dmi7 G C

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj,
G4sus

G

G7

C

C7

F

Dmi7

Ami7

G

C(A7)

mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému, ke všemu dobrému mě vzbuzuj,
ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dám
a v tom svatém obcování, ať setrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně, chválíme Boha ustavičně.

Blíž k tobě, Bože můj

42.

© V. Renč, L. Mason, KNC (901); hud. úprava Credenc
E

A

E

H

Cmi

A

1. Blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž! V smutcích i radostech
E

H

E

mou prosbu slyš:
E

A

E

E

A

E

H

Cmi

A

Ať kráčím den co den jen v tobě svoboden, blíž k Tobě, Bože můj,
E

H

E

vždy k Tobě blíž!
2. Vše, co jsem a co mám, je darem Tvým, Tvá láska jediným mým bohatstvím.
Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.
3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš.
Dej, ať Tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám
blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.
4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád jak Ten, jenž za hříšné šel život dát:
Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.
5. V poslední hodině, až přijde čas, buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás!
Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení, blíž k Tobě, Bože můj, navěky již.

Já jsem dobrý pastýř.
Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Jan 10,11 (převzato z CEP)
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43.

Buďte bdělí

© J. Hrdlička, Z. Pololáník, KNC (519); hud. úprava Credenc
E

A2

C#mi

H

1. Buďte bdělí, Ježíš praví, šťastný ten, kdo bdí,
F#mi

H

A

příklad panen prozíravých, ať vás povzbudí.
H

A

H

A H

Připravme i my své lampy, bije hodina,
E

C#mi

H

A

k bdění lásky procitněme, slavnost začíná.
2. Kdo má olej do zásoby, nemusí se bát, Ježíš umí svými slovy
plamen rozdmýchat.
On mi stále má co říci, a já prosím jen: Neuhas knot doutnající,
než noc přejde v den.
3. V božím poli ke žni zraje koukol s pšenicí. Co jsem já, kam patřím, Pane?,
zní hlas kající. Chléb a víno vyjadřuji touhu duše mé: Chci být zralým zrnem
pro chléb k věčné hostině.
4. Bohatý stůl plný darů prostřels dětem svým; šťastný koho k hodům lásky pozve
Boží Syn. Vyjděte vstříc Ženichovi!, nocí volá hlas. Přistup, komu plamen hoří,
vzdal se, komu zhas.
5. Všude tam, kde trpí, strádá nemocný náš svět, dej, ať donesem tě,
Pane, jako lék a chléb. Ty jsi řekl: Podle lásky svět nás rozpozná;
pomoz církvi putující, církvi vítězné.
6. Na své bratry zadlužené, Kriste, pohlédni, v knize
života až přečteš stranu poslední. Maranatha, v plné slávě sestup,
Pane, již, tvorstvo sténá nedočkavě, až je obnovíš.
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Chvalte Pána

44.

© J. Hrdlička, Z. Mička, KNC (908); hud. úprava Credenc
1. Chvalte Pána, všichni lidé, velcí malí, zpívejme,
chvalte Pána, všichni lidé, jeho příchod vítejme. /: Aleluja :/
2. Ty jsi, Pane, přítel dětí, ty jsi náš a my jsme tví,
jdeme s tebou a ty s námi do Božího království. /: Aleluja :/
3. Pane, ty máš všechny klíče ke všem srdcím dětí svých,
kde se šíří tvoje láska, mizí sváry, zlo a hřích. /: Aleluja :/
4. Ty nám, Pane, dáváš radost, dej, ať s námi zůstane,
kdo tě potká a je smutný, ten ať plakat přestane. /: Aleluja :/
5. Vše, co dýchá, ať ti zpívá, kdo má sluch, ať naslouchá,
kdo má oči, ať se dívá na tvá díla úžasná.
(Střídají se stále akordy: A C D E ; mezi rapem se zpívá Haleluja)

Kudy mám jít

45.

© Michael Martínek, HS I. (112); hud. úprava Credenc
Ref.: Kudy mám jít, čím mám se stát, a co k tomu mít, když chci Ježíše mít rád?
1. Pojď cestou víry ve svého Pána. Pojď cestou víry, která je ti dána.
2. Pojď cestou naděje, jež nemá hranice, pojď cestou naděje, Ježíš tě ponese.
3. Pojď cestou lásky, jde po ní Ježíš, pojď cestou lásky, tam Ho uvidíš.
4. Staň se chrámem, kde bydlí Ježíš, staň se chrámem, pak mu budeš blíž.
5. Staň se svící, jež druhým svítí, staň se svící, Ježíš tě vidí.
6. Rozdej, co máš, nenech si nic, rozdej, co máš, Ježíš dá ti víc.
Ref.: Už vím, kam jít a čím se stát a co si vzít, když chci Ježíše mít rád.
Refrén: G, C, D, G – G, C, D, G – G, C, D, Emi - Hmi, C, D, G
Sloka: /Emi, G, D, Emi /3x – Emi, G, D
Na konci se refrén zvyšuje o tón (od A)
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.
Žalm 106,1 (převzato z CEP)
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46.

Laudato sii

HS I. (119); hud. úprava Credenc
Emi

C

D

G H7

Ref.: Laudato sii, o mi signore, laudato sii,
Emi

C

D

G H7

Laudato sii, o mi signore, laudato sii,
E

Ami7

Emi

laudato sii.

D

G

H7

1. Dík za všechno, co stvořils, Pane, dík za teplo, když slunce plane,
E

Ami

D

G

H7

dík za hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží.
Emi

Laudato sii.
2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi,
za přírodu, když všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa. Laudato sii.
3. Za to všechno dík Ti vzdáváme, spolu s bratry žalmy zpíváme,
ať každý z nás, z blízka i z dáli, celým srdcem Tě, Pane, chválí! Laudato sii.

47.

Maranatha!

© Lucie Míčková
1. Díky za osten v těle svém. (E, A) Za to místo setkávání s tebou.
Díky, že se mnou jsi v dobrém i zlém. Stačí mi tvá milost (A, H)
Ref.: Ješuah Maranatha! (4x)

(E, A)

2. Díky, za vše co potkávám, je to tvůj dárek pro mě.
Díky, že všechny cesty mé. Dobré i horší vedou k Tobě.
Ref.: Ješuah Maranatha
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Na kolena padejme

48.

KNC (589); hud. úprava Credenc
G

D

Emi

C

G

D

G

1. Na kolena padejme s pokorou a vroucností,
G

D

Emi C

G

D

G

čest a chválu vzdávejme Bohu v nebes výsosti.
Emi

D

C D

Ami7

Hmi7

Oběť jemu obětujme, za milosti
G

D

Emi C

C

D

poděkujme,

G

D

G

že nás hříšných nezmařil a svou láskou obdařil.
2. Tebe, Bože, prosíme, uděl nám všem milost svou,
bychom, co zde slyšíme, konali vždy s ochotou.
chraň nás pochyb, chraň nás bludu, pomoz konat beze studu,
vše, co žádá zákon tvůj, Pane, při nás vždycky stůj.
3. Přijmi, Bože, s vlídností oběť, kterou dítky tvé nesou tobě z vděčnosti
za milosti nesčetné. Pomni, že ti podáváme, poklad nejdražší, jenž máme:
Oběť Krista samého, tvého Syna milého.
4. Z nebe vstoupil na oltář Ježíš, lidstva Spasitel. V prostý chléb skryl božskou
tvář, aby mezi námi dlel Boha s námi usmiřuje, onu oběť obnovuje,
na kříži již vykonal, když svůj život za nás dal.
5. Ejhle, Hosti přemilý, připraven je stánek tvůj, Ježíši můj spanilý, v srdci mém
se ubytuj.Rač mi svoji milost dáti, abych mohl odolati svůdným pekla nástrahám,
cestou ctnosti veď mě sám.
6. Žehnej, Pane, stádce své, které padá k nohám tvým, ochrany dej trvalé snažně
o ni prosícím. Bez tebe nic nezmůžeme, cíle svého nedojdeme,
důvěru svou skládáme v svaté požehnání tvé.

Jak vysoko nad zemí je nebe,
tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi,
kdo se ho bojí.
Žalm 103,11 (převzato z CEP)
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49.

Nové narození

Předehra: G Em C

D

G

C/G

G

Teď začal nám příběh, nové narození, začal nám příběh,
C/G

G

G/F#m

C

G

Em

Nové hledání, jak docílit pravdy, jak putovat dál.
G

C/G

G

Pán Ježíš mi slíbil: „Nové srdce ti dám poslouchej dobře,
C/G

G

G/F#m

Nemusíš dál jít životem
G

C

Am

D

sám – já ruku ti dám.“

C

D

G

C

Cm

Tebe také volá, u sebe tě chce mít, také i ty hledáš, ty nemáš dnes kam jít,
G

D

G

Život tvůj promění, on je přítel tvůj.
D/G

G

C

D

G

Řekni mu hned: „Pane lásku mi dej, život prožít s úsměvem,
C

Cm

radost dávat chci všem.“
G

D

G

C

Příběh můj začíná, on je přítel můj.
G

Em

C

Am

C

D

Já zpívám, já zpívám, já zpívám na lásku, štěstí.
G

Em

C

Am

C

D

Já zpívám, já zpívám, já zpívám na lásku, štěstí.
D#/G#

G#

C#

D#

G#

Řekni mu hned: „Pane lásku mi dej, život prožít s úsměvem,
C#

C#m

radost dávat chci všem.“
G#

D#

G# G#7

Příběh můj začíná, on je přítel náš,

C#

Ježíš,

C#m

G#

náš Pán.
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Otazníky

50.
© Elán; hud. úprava Credenc

G

C

G

C

Co ode mě Nejvyšší tady vlastně chce vždyť položil mi k nohám takřka celý svět,
Emi

D

co si Pán Bůh ode mě vlastně vyžádá,
G

C

Emi D

C

cesta smrtí k tajné lásce je prý složitá – Ú, složitá...
2. Jaké tu má Stvořitel se mnou záměry,
pokoušel jsem jeho nervy, zřejmě nevěří,
že přitáhnu si uzdu, zkrotím nepokoj,
zpomalit a neblbnout je můj věčný boj – Ú, věčný boj...
C

G

C

G

Ref.: Pane Bože, prosím, můžeš naznačit,
C

G

Emi

D

kam mám dále putovat a kde mám dále být?
C

G

C

G

Před Tebou jsem navěky celkem donaha,
C

Emi

Ami

C

D

G

hrávat s Tebou o život, to by byla krásná námaha.
3. Co má se mnou Nejvyšší vlastně za účty,
čeká, že se konečně asi poučím,
jen kdyby mohl prozradit, za kolik to mám,
vstoupil bych už do sebe a vyčistil svůj chrám – Ú, ten svůj chrám...
R: Pane Bože, prosím, ...
Ami7

Hmi

C

Emi

D

Ami7

B: Ještě můžu, já vím, někde mám to už spočítané,
Hmi

C

D

Spousta pádů a hříchů – všechny zúčtované.
R: Pane Bože, prosím, ...
Jako blázen, ještě můžu...
R: Pane Bože, prosím, ...
Hrávat s Tebou, jako blázen, hm...
Poklekněte před tím,
kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.
Zjevení 14,7b (převzato z CEP)

21

be.indd 21

3.7.2007 12:34:21

Akordy
51.

Přijď, Duchu svatý, k nám

© Petr Pololáník
E

F#mi

/:Přijď Duchu svatý k nám, přijď se svým dotykem,
A

H

D

H7

svou náruč otvírám, před Tvým vlídným pokojem.:/
E

C#mi

/: Přijď do všech mých zmatků, přijď do všech mých obav,
F#mi

F#mi7

D

H

přijď do všech mých nejistot, přijď do všech mých neklidů.:/

52.

Shalom

Na motivy Svorni jsme a Šalom; hud. úprava Credenc
Ami

1. Shalom shalom, pokoj Páně buď vždycky s vámi!
Shalom shalom, zůstávej vždycky s námi!
Pane, ty jsi řekl: „Pokoj svůj vám dávám“
Nehleď na mé hříchy, jednotu nám dej!
Ami

C

D

G

Ami

Ref.: Svorni jsme v Duchu, vede nás jeden Pán! (2x)
2. Shalom shalom, pokoj Páně buď vždycky s vámi!
Shalom shalom, zůstávej vždycky s námi!
Všichni lidé světa mohou bratry být,
kdo uvěří v Krista, budou v míru žít!

53.

Všichni jsme děti Boží

© J. Hrdlička, Z. Pololáník, KNC (525); hud. úprava Credenc
G

C

D

Emi

C

G

C

D

1. Všichni jsme děti, děti Boží, ať je kdo mladý nebo stár,
Ami

D

Hmi Emi

Ami

D

G

E

z Otcovy ruky přijali jsme svůj život jako z lásky dar,
Ami

D

H

Emi

Ami

C

D

G

z Otcovy ruky přijali jsme svůj život jako z lásky dar.
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2. A Pán v nás dovrší, co začal, je strážcem našich kroků všech.
/: Ve vlnách času, v bouřích zkoušek je jistý cíl a pevný břeh. :/
3. Blažení plačící a chudí, ty bude těšit Ježíš sám.
/: Pevněji obejmou své kříže a řeknou: Vůle Tvá se staň! :/
4. Až slovem plným síly, moci, zeptáš se, Pane, vyznám rád
/: a odpovím Ti na pozvání: Tobě chci žít i umírat. :/
5. Skloň se k nám, Pane, vztáhni ruku k doteku božské posily.
/: Nad naší bídou vyřkni slovo, po němž i mrtví ožili. :/
6. I já tě vyhlížím a volám: Smiluj se, Pane, nade mnou.
/: Olejem svatým v pomazání vtiskni pečeť tajemnou. :/
7. Kdo nezná oběť, nezná lásku, neobstojí, až přijde soud.
/: Chcem živé dary vlastních srdcí Ti k proměnění nabídnout. :/
8. Všechno, co, Pane, ještě zbývá do plné míry útrap Tvých,
/: chcem ve Tvé síle k spáse světa na vlastním těle doplnit. :/

54.

Zdráv buď Chlebe

© Adam Michna, KNC (725); hud. úprava Credenc

D

G

Emi

Ami

D

G

1. Zdráv buď Chlebe, který z nebe k nám jsi na svět sestoupil,
D

G

Emi

Ami

D

G D

C

G C

abys sytil, chránil, sílil duše, jež jsi vykoupil. Ó Ježíši nejmilejší. (4x)
2. Zdráv buď, Kriste, jenž jsi jistě skrytý v této svátosti.
Věřím v tebe, živý chlebe, klaním se ti s vroucností. Ó Ježíši nejmilejší. (4x)
3. Bože živý, dobrotivý, tebe vroucně miluji
a jen tobě v každé době svoje srdce věnuji. Ó Ježíši nejmilejší. (4x)
4. Ať k tvé chvále žiji stále, tebe ctím a velebím,
po skonání bez ustání chválím tebe na nebi. Ó Ježíši nejmilejší. (4x)

Zpívejte Hospodinu,
neboť vykonal důstojné činy,
ať o tom ví celá země!
Izajáš 12,5 (převzato z CEP)
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Noty
55.

Boží království

Martin Matyska
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Noty
Dnes je pravý čas

56.
Martin Gřiva

Neboť Syn člověka přišel,
aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10 (převzato z CEP)
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Noty
57.

Dobrořeč duše má Hospodinu

Daniel Kyzlink
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Noty
Duchu svatý, přijď

58.
Dana Pechánková

Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty?
Jsi nepřemožitelný, Hospodine,
a tvá věrnost tě provází všudy.
Žalm 89,9 (převzato z CEP)
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Noty
Haleluja, sláva

59.

Karel Řežábek
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Noty
60.

Hledám vás (Táborská hymna)
Richard Čanaky

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří,
že Ježíš je Syn Boží?

1. list Janův 5,5 (převzato z CEP)
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Noty
Chválu vzdejte, vyzpívejte

61.

Dagmar Klugarová

Poznámka: Nehraje-li basový nástroj, hrajte jako akord podtržené písmenko.

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo
a zachovávají je.
Lukáš 11,28b (převzato z CEP)
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Noty
62.

Jako laň

Žalm 42-43
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Noty
Jesus Christ, You are My Life

63.

Marco Frisina; hudední úprava: Josef Fojta

V tom se ukázala Boží láska k nám,
že Bůh poslal na svět svého jediného Syna,
abychom skrze něho měli život.
1. list Janův 4,9 (převzato z CEP)
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Noty
64.

Jezu, skrytý ve Svátosti

J.S.Bach
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Noty
Ježíši, přijď

65.
Lucie Míčková

Tak ať svítí světlo vaše před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Matouš 5,16 (převzato z CEP)
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Noty
66.

Kvůli Tobě

Jana Peřtová
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Noty
Loretská hymna

67.
Paolo Battistelli

Spravedlivému, Hospodine, žehnáš,
jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Žalm 5,13 (převzato z CEP)
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Noty
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Noty
Pojď

68.
Brian Doerksen

Hospodin je vyvýšen nad všemi národy,
nad nebesa strmí jeho sláva.
Žalm 113,4 (převzato z CEP)
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Noty
69.

Roztáhni křídla a leť

Bohuslav Fliedr
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Noty
Světlo světa

70.
R. Lebel, L. Anderson

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte,
čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho
děkujte Bohu Otci.
Koloským 3,17 (převzato z CEP)
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Noty
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Noty
Tobě

71.
Patricie Míčková

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit po svých stezkách.

Žalm 25,4 (převzato z CEP)
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Noty
72.

Tomáš

Lucie Míčková
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Noty
Toužím

73.
Iva a Pavel Horákovi

Má spása a sláva je v Bohu,
on je má mocná skála,
v Bohu mám útočiště.

Žalm 62,8 (převzato z CEP)

45

be.indd 45

3.7.2007 12:40:59

Noty
73.

Tvé světlo

Lucie Míčková
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Noty
74.

Tvoje jméno vyznávám
Rick Founds

Blahoslavení, kdo mají čisté srdce,
neboť oni uzří Boha.

Matouš 5,8 (převzato z CEP)
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Noty
Tvůj Pán (Žďárská hymna)

76.
Jiří Černý

2. Tajemství kříže svou sílu skrývá, praskají všechna zrcadla křivá.
Vždyť poznat pravdu, unést ji celou, to nejde jinak než na kolenou.
3. Tak podej ruce těm kolem sebe, tvůj strach se ztrácí, zvoní smích z nebe.
My nikdy nejsme úplně sami, On řekl jasně: „Zůstanu s vámi!“
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Noty
Tys na kříži už dávno

77.
Vladimíra Dančevská

U tebe je pramen žití,
když jsi nám světlem, spatřujeme světlo.

Žalm 36,10 (převzato z CEP)
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Noty
78.

Venimus adorare eum (Hymna SDM v Kolíně)
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Noty

Má duše v noci po tobě touží,
můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.

Izajáš 26,9a (převzato z CEP)
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SBM

SBMka, je takový familiérní výraz pro Scholu brněnské mládeže. Protože její
zpěváci nepocházejí z jedné farnosti, ale z různých koutů brněnských i mimobrněnských, zdálo se „Brno“ v názvu jako dostatečně obecné. Po kolínském setkání
a jejich tamním pravidelném popěvku „Po kalíšku dáme, pak si zazpíváme“ ještě
přibylo neoﬁciální Kalíšci.
Zrození myšlenky o sboru a orchestru se datuje asi do roku 1998. O rok později
Štěpán Policer s Martinem Novákem založili scholu. Z původních 15 lidí se během
let schola rozrostla až asi na 45 zpěváků a 20 muzikantů, kteří odjížděli v roce
2005 na Světový den mládeže do Kolína nad Rýnem a snad jen o málo méně jich je
i letos v Táboře.
SBMka zpívá většinou v brněnských kostelech, např. o slavnosti Ducha Svatého v
katedrále sv. Petra a Pavla, na Krista Krále nebo o Vánocích. Dále má za sebou
hraní na Středoevropských katolických dnech v Mariazell, na diecézních setkáních
mládeže apod.
V současnosti (červen 2007) také pracují na natočení studiového CD, které, jak
věří, snad do CSM v Táboře stihnou.
SBMka jistě zaujme pestrým nástrojovým obsazením, skvělým provedením sborových vícehlasů a brilantní orchestrací, což jistě nejednoho posluchače přivede
takřka k nebeským pocitům.Více o SBM se dočtete na: www.sbmka.signaly.cz

CREDENC

Máte dojem, že název téhle kapely je poněkud přízemní? Nenechte se mýlit!
Pojmenování, které se, podle slov jejích členů, má důsledně skloňovat v mužském rodě, má totiž hluboký duchovní podtext. Je odvozen od latinského „credo“
(věřím).
Místem zrození tohoto životem pulsujícího seskupení je farnost v Ostravě-Zábřehu. Před více jak devíti lety ho tam založil současný frontman a kapelník Honza
Kováč. Členové scholy se ale během let úplně obměnili, navíc Honza, který zůstal
jediným původním členem, přivedl spoluhráče z jiné svojí kapely, aby se pak společně prezentovali na různých křesťanských akcích.
Současnou sestavu, která působí přes 3 roky, tvoří asi 15-ti členné jádro, ale s
hosty a kapelou se mohou s přehledem rozrůst na dvojnásobek. Kromě hraní ve
farnosti mají za sebou účinkování na několika diecézních i vikariátních setkáních
nebo na každoročních beneﬁčních koncertech (probíhá již 4 roky) věnovaných na
pomoc (nejen) farnosti. Do širšího povědomí však Credenc vstoupil minulé léto v
Litomyšli, kde doprovázel Celostátní setkání animátorů.
Credenc přichází se svěžím, originálním a přitom hudebně vyzrálým a trefným
zpracováním nejen zbrusu nových, ale i starších známých či dokonce kancionálových písní, a to všechno mnohdy i v netradičních nových hudebních stylech jako je
např. house nebo rap.
Přání, pozdrav nebo dotaz můžete psát na credenc@seznam.cz
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• odkazy na webové stránky:
a) vybrané stránky o křesťanských hudebních interpretech:
www.hudba.signaly.cz – rozcestník, informace, překlady textů, odkazy na festivaly, interprety aj.
http://musicmix.blog.cz – recenze, zajímavosti, informace o nových kapelách
http://cs.christiantoday.com/culture - kulturní dění u nás a na Slovensku
http://mediablog.christ-net.sk – slovenské hudební zpravodajství
www.gimel.cz - internetový obchod s možností poslechu křesťanské hudby, video,
knihy, zpěvníky
b) vybrané stránky křesťanských hudebních festivalů:
www.vox.signaly.cz/ www.festivalpodvezi.cz/ www.kristfest.cz/
www.freakfest.cz/ www.campfest.sk/ www.festivallumen.sk
Odkazy na mnoho dalších křesťanských hudebních festivalů, o kterých možná ani
nevíte, najdete na www.hudba.signaly.cz
c) vybrané stránky, které poskytují možnost stažení hudebních materiálů:
www.dkd.cz/ www.3pe.cz/ http://cb.cz/pardubice/workshop/
www.higherpraise.com/ http://songbook.manueladam.com/ www.supermusic.cz
www.tazie.fr – stránky komunity v Taizé (noty i nahrávky k naučení po jednotlivých hlasech najdete v sekci „Modlitba a zpěv)
• Odkazy na některá křesťanská hudební internetová rádia:
www.awr.cz
www.radio7.cz
www.proglas.cz
www.tvnoe.cz
www.lumen.sk
www.youtube.com
www.radioy.com
www.classicchristianradio.com
www.crossrhythms.co.uk/radio/
www.onefaithonline.com
• dotazy ohledně hudby na CSM v Táboře-Klokotech můžete zasílat na adresu:
hudba@signaly.cz

Doufejte v Hospodina věčně,
neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

Izajáš 26,4 (převzato z CEP)
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